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CULTURES

El berguedà Joan Ferrer Gràcia
acaba de bastir un pou de saviesa
amb noms i cognoms: De Tales a
Demòcrit. El pensament presocrà-
tic. Fragments i testimonis. Es trac-
ta d’una obra imponent a la qual
ha esmerçat més de 10 anys de tre-
ball on es recull i tradueix, per pri-
mera vegada en llengua catalana,
el pensament més significatiu de
l’antiga Grècia sorgit abans de Pla-
tó. Amb aquest volum magne, de
gairebé 900 pàgines, l’autor omple
un buit històric i posa a l’abast del
lector (en grec i català) la gran ma-
joria de fragments presocràtics
conservats i una generosa selecció
de testimonis sobre les vides i es-
crits de Tales, Anaximandre, Ana-
xímenes, Xenòfanes, Heràclit, Alc-

meó, Parmènides, Zenó, Melís,
Empèdocles, Anaxàgores, Diòge-
nes, Leucip, textos pitagòrics i De-
mòcrit. Una alineació d’autors co-
lossals sobre els quals s’edifica la
tradició filosòfica occidental.

Joan Ferrer (Berga, 1965) és lli-
cenciat en Filosofia Clàssica i en Fi-
lologia Clàssica per la Universitat
de Barcelona. Fill del reconegut
pintor Joan Ferrer Gasol, treballa
des de fa més de vint anys com a
professor de filosofia i llengües
clàssiques en l’ensenyament se-
cundari de Catalunya. Actualment
imparteix classe a l’Escola d’Art i
Superior de Disseny de Vic. Ferrer
afirma que l’objectiu de la publi-
cació d’aquest llibre és degut a
dues raons: «d’una banda, prete-
nia cobrir el buit històric que hi ha-
via en llengua catalana d’uns tex-
tos molt importants en la filosofia
occidental, i de l’altra, volia omplir
el buit acadèmic perquè els alum-
nes puguin llegir els textos en ca-
talà, cosa que quan jo estudiava
havia de fer en castellà!». 

La majoria del pensament pre-
socràtic ha arribat a través de les ci-
tacions d’autors posteriors, per
aquest motiu, Ferrer subratlla que

es basa en una «transmissió indi-
recta». Els textos, com que no dis-
posen de tradició filosòfica (ja
que foren dels primers), són pro-
funds però sense llenguatge tècnic,
fet que facilita l’acostament a una
obra que, segons Ferrer, és acces-
sible «a tot el públic». L’autor ha

respectat la forma mètrica, tant en
prosa com en vers, fet que ha con-
vertit el llibre, publicat per Edicions
Ela Geminada de Girona (Oriol
Ponsatí-Murlà), en un tresor edi-
torial. Malgrat els temps que cor-
ren, amb una decadència evident
de les humanitats, Ferrer diu que
aquest llibre, del qual s’ha fet 1.000
exemplars (33 euros), demostra
que «oblidant-se per uns moments
dels vicis de la tecnologia, com mò-
bils i ordinadors, també es pot
gaudir d’una bona estona». 
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Els presocràtics ja parlen català
Per primera vegada es recull en un llibre fragments i testimonis traduïts a la llengua catalana

dels pensadors més importants anteriors a Plató L’autor és l’erudit de Berga Joan Ferrer



Fragment de la Suda: Tales fou el primer a re-
bre el nom de savi i el primer a dir que l’ànima
és immortal i a copsar eclipsis i equinoccis. La
sentència «coneix-te a tu mateix» és seva.

Tales de Milet
Testimoni d’Aeci (Parers dels filòsofs, III 3, 1):

Anaximandre diu que el vent és un corrent d’ai-
re en què les parts més fines i més humides, pel
Sol, són mogudes o foses.

Anaximandre
Testimoni de Plató (Teetet, 183e): Parmèni-

des, a mi, em sembla allò d’Homer, que fa res-
pecte i fa por al mateix temps [...] tenia un no-
sé-què de profund absolutament genuí. 

Parmènides

EL LLIBRE
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D’una banda, amb aquest
llibre volia omplir el buit

històric del català en els autors
presocràtics, i de l’altra, volia
pal·liar el buit acadèmic»

Amb aquesta obra es
demostra que oblidant-se

dels vicis tecnològics, com els
mòbils i ordinadors, també es
pot gaudir d’una bona estona»
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DECLARACIONS

Breus

Manel continua afegint con-
certs a una gira, la de presentació
de 10 milles per veure una bona ar-
madura (Discmedi-Warner, 2011),
que en poc més d’un mes els por-
tarà a recórrer un bon grapat de
ciutats de l’Estat. Múrcia, Lugo, Va-
lència, Madrid, Sant Sebastià, Bil-
bao i Pamplona s’incorporen a
un tour maratonià que va arrencar
el març passat.
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Manel inicia una gira
per ciutats estatals

MÚSICA

ARXIU/JORDI BIEL

L’actriu Mar Ulldemolins prota-
gonitza avui, a les 12 hores, a la Pla-
na de l’Om de Manresa, un recital
de poesia en el marc del cicle de
promoció de la lectura Tocats de
Lletra. Ulldemolins tindrà l’a-
companyament musical de Bár-
bara Granados i recitarà textos de
to irònic escrits per François Villon,
Philip Larkin, Jacques Prévert,
Gwyneth Lewis, etc. 
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Mar Ulldemolins recita 
a la Plana de l’Om

POESIA

ARXIU PARTICULAR

L’exposició titulada Ai, Perejau-
me, si veies la munió d’obres que
t’envolten no en faries cap de nova,
sobre el tema de la cultura de l’ex-
cés, s’inaugurarà a la sala de la
Pedrera. Aquesta mostra s’articu-
la com un diàleg entre la dilatada
trajectòria de l’artista, Gaudí i la
Pedrera i contindrà una selecció
d’obres, així com diverses instal·la-
cions.
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La Pedrera acollirà una
mostra sobre Perejaume

EXPOSICIONS

ARXIU/XAVIER OLIVÉ

Laura Guiteras serà la presen-
tadora de la novena edició del
Zoom 2011, segons es va confir-
mar ahir. L’actriu i cantant catala-
na serà un any més la presentadora
del ZoomFestival Europeu de ci-
nema per a televisió, que se cele-
brarà del 2 al 6 de novembre a
Igualada. Entre altres projectes,
Guiteras es va donar a conèixer a
la sèrie El cor de la ciutat.
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L’actriu Laura Guiteras
presentarà el Zoom

CINEMA

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Més de 2.000 persones han par-
ticipat durant aquesta setmana al
càsting per a la nova sèrie de TV3
Olor de colònia, basada en la reei-
xida novel·la de l’escriptora de
Puig-reig Sílvia Alcàntara, que
properament es gravarà a la co-
marca del Berguedà. Les proves es
van portar a terme a l’hotel Ciutat
de Berga (dimecres) i a la Torre de
l’Amo de Viladomiu Nou, Girone-
lla (dimarts), i van tenir una gran
resposta per part del públic.
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2.000 persones
participen al càsting
«Olor de colònia»

CINEMA

ARXIU PARTICULAR

L’autor de Berga Joan Ferrer

ALGUNS DELS AUTORS PRESOCRÀTICS QUE SURTEN EN EL LLIBRE

Assumpta Pérez MANRESA

UNA APOSTA
FERMA PER
L’HUMOR

ZIROCCO
Marcel Tomàs (clown). � DIA:  6

d’octubre. � LLOC: teatre Kursaal

ijous passat la sala petita
del teatre va encetar la
seva heterogènia progra-

mació de teatre, música i dansa. La
companyia gironina Cascai Teatre,
amb l’incombustible Marcel To-
màs al capdavant, va alçar el teló
de la petita amb el darrer muntat-
ge de la companyia, Zirocco, da-
vant un centenar llarg d’assistents.
Un espectacle que arribava avalat
per la llarga i extensa gira que la
companyia està fent per l’estat i al-
guns punts d’Europa, la qual ha es-
tat premiada al Circuit Cafè Teatre
de València i amb el Coup de Fou-
dre de les Estivales de Perpinyà.

Zirocco és un vent d’origen afri-
cà amb influències a l’àrea medi-
terrània. Sota els seus efectes es
concep aquest Zirocco escènic
traslladant-se a una inusual gale-
ria de situacions atípiques, tocades
d’un surrealisme humorístic. Zi-
rocco és una aposta ferma pel
llenguatge de l’humor a escena, en
què tots els elements són còmpli-
ces de ser actors i d’intervenir en
el desenvolupament del muntat-
ge: sols cal la bona guia i acom-
panyament de l’excel·lent mestre
de cerimònies que esdevé Tomàs,
domini del gag i les situacions in-
esperades i generades espontà-
niament, se les fa seves portant-les
cap al seu territori. Zirocco és un fil-
tre de colors on extremar la reali-
tat en situacions quotidianes  fa
que esdevinguin totalment inver-
semblants, surrealistes, però el
més important és que escènica-
ment són eficaces, atractives, i
teatralment, ben fetes i executades.
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